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Przenośny
magazyn danych
• Technologia NVMe™ z błyskawiczną szybkością odczytu do 1050 MB/s1
i szybkością zapisu do 1000 MB/s1
• 256-bitowe szyfrowanie sprzętowe z ochroną hasłem
• Odporność na wstrząsy i drgania. Odporność na upadek z wysokości do
1,98 m (6,5 stopy)
• Łatwe tworzenie kopii zapasowych
• Zgrabna i kompaktowa konstrukcja
• Kompatybilność z USB 3.2 Gen-2 i USB-C™
(USB-A w przypadku starszych systemów)

Kompleksowe przyspieszenie dzięki nowemu poziomowi wydajności SSD.
Zapisuj i chroń najważniejsze dla Ciebie treści oraz uzyskuj do nich dostęp dzięki dyskowi
My Passport™ SSD zapewniającemu prędkość odczytu do 1050 MB/s1 i prędkość zapisu do 1000 MB/s1
oraz wykorzystującemu technologię NVMe™. Zwiększ swoją produktywność, korzystając z szyfrowania
sprzętowego i ochrony hasłem dysku zamkniętego w zgrabnej i trwałej metalowej obudowie. Łatwy
w obsłudze. Błyskawiczny.
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Cechy produktu
Wyższa wydajność
Do obsługi dużych plików i większej ilości treści potrzebne jest
rozwiązanie gwarantujące nowy poziom wydajności. Dysk
My Passport™ SSD zapewnia prędkość odczytu do 1050 MB/s1
i prędkość zapisu do 1000 MB/s1, dzięki czemu możesz uzyskać
dostęp do swojego cyfrowego świata w każdym miejscu i czasie.
Ochrona hasłem i szyfrowanie sprzętowe
Twój cyfrowy świat jest bezcenny. Zadbaj o bezpieczeństwo danych,
korzystając z 256-bitowego szyfrowania sprzętowego AES i ochrony
hasłem oraz łatwego tworzenia kopii zapasowych.
Jeszcze większa trwałość
Zyskaj pewność, że Twoje dane są bezpieczne. Wytrzymała
metalowa konstrukcja dysku My Passport™ SSD pomoże Ci zmierzyć
się ze wszystkimi trudnościami. Odporność na wstrząsy i drgania.
Odporność na upadek z wysokości do 1,98 m (6,5 stopy).

Łatwe tworzenie kopii zapasowych
Dołączone oprogramowanie2 ułatwia tworzenie kopii zapasowych
dużych plików na dysku lub w chmurze.3 Po jednorazowej konfiguracji
funkcja działa automatycznie. Dysk jest zgodny z programem Apple
Time Machine (wymaga ponownego formatowania).
Nowa odsłona dysku SSD
Cechujący się stylową konstrukcją dostępną w wielu kolorach i
kompaktową, elegancką metalową obudową dysk My Passport™ SSD
został zaprojektowany, aby gwarantować wysoką jakość wykonania,
niezawodność i wydajność. To godny zaufania dysk stworzony zgodnie
z normami niezawodności WD.
Natychmiastowa kompatybilność
Dysk nie wymaga konfiguracji. Jest gotowy do użycia od razu po
wyjęciu z pudełka i kompatybilny z komputerami PC i Mac. W dysku
My Passport™ SSD wykorzystano technologię USB 3.2 Gen-2,
a ponadto dołączono do niego kabel USB-C™ i adapter USB-A
umożliwiający pracę ze starszymi systemami.

Zawartość zestawu

Pojemności i modele

Wymiary

Zgodność z systemami
operacyjnymi

2 TB
Ciemnoszary

WDBAGF0010BGY

Granatowy

WDBAGF0010BBL

Czerwony

WDBAGF0010BRD

Różowozłoty

WDBAGF0010BGD

Srebrny

WDBAGF0020BSL

1 TB

•Przenośny dysk SSD

Długość: 100 mm (3,94 cala)

• Kabel USB Type-C z wtykami Type-C

Szerokość: 55,0 mm

(obsługa USB 3.2 Gen 2).

(2,17 cala)

• Adapter USB Type-C/typ A

Wysokość: 9,0 mm (0,35

• Oprogramowanie WD Discovery™

cala)

do tworzenia kopii zapasowych i

Masa: 45,7 g (0,10 funta)

ochrony hasłem

Ciemnoszary

WDBAGF0010BGY

Granatowy

WDBAGF0010BBL

Czerwony

WDBAGF0010BRD

Różowozłoty

WDBAGF0010BGD

Srebrny

WDBAGF0010BSL

• Skrócona instrukcja instalacji

lub Windows 8.1
Systemy operacyjne macOS
Catalina, Mojave lub High Sierra
Praca z innymi systemami
operacyjnymi może wymagać
sformatowania dysku.
Zgodność jest uzależniona od

Interfejs

konfiguracji używanego sprzętu i
systemu operacyjnego.

USB 3.2 Gen 2 do 10 Gb/s
500 GB

Systemy operacyjne Windows® 10

Ograniczona gwarancja

USB 3.1 Gen 2 do 10 Gb/s

Ciemnoszary

WDBAGF0010BGY

Granatowy

WDBAGF0010BBL

Czerwony

WDBAGF0010BRD

Różowozłoty

WDBAGF0010BGD

Srebrny

WDBAGF5000ASL

USB 3.0 do 5 Gb/s

5 lat (wszystkie kraje)

USB 2.0 do 480 Mb/s

Środki ostrożności
Upewnij się, że dysk My Passport SSD nie przekracza maksymalnej temperatury podczas pracy. Zachowaj ostrożność podczas wyjmowania dysku My
Passport SSD z komputera/notebooka, ponieważ dysk My Passport SSD może być nagrzany.
Trzymaj dysk My Passport™ SSD z dala od zlewu, napojów, wanny i prysznica oraz chroń go przed deszczem i innymi źródłami wilgoci. Wilgoć może
spowodować porażenie prądem w kontakcie z dowolnym urządzeniem elektrycznym. Nie rozmontowuj, nie zgniataj, nie wywołuj zwarcia ani nie
podpalaj dysku My Passport SSD, ponieważ może to wywołać pożar lub spowodować obrażenia ciała, oparzenia lub inne zagrożenia.
Western Digital, WD, logo WD, My Passport i WD Discovery są zarejestrowanymi znakami towarowymi lub znakami towarowymi firmy Western
Digital Corporation lub jej podmiotów zależnych w Stanach Zjednoczonych i/lub w innych krajach. Mac, macOS i Time Machine są znakami
towarowymi Apple, Inc. USB-C to zarejestrowany znak towarowy USB Implementers Forum. Wszelkie inne znaki stanowią własność odpowiednich
podmiotów. Dane techniczne produktów mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Rzeczywiste produkty mogą wyglądać nieco inaczej niż
przedstawione na ilustracjach.
1 Przy określaniu szybkości transmisji przyjmuje się: 1 MB/s = jeden milion bajtów na sekundę. W oparciu o wewnętrzne testy; wydajność może różnić
się zależnie od hosta, warunków użytkowania, pojemności dysku i innych czynników.
2 Wymagana aktywacja przez Internet
3 Może być wymagana rejestracja konta w aplikacji lub serwisie przechowywania w chmurze. Aplikacje i serwisy chmurowe mogą być w dowolnej
chwili modyfikowane, a ich działanie może podlegać przerwom lub wyłączeniu. Niektóre usługi są dostępne tylko w wybranych krajach.
© 2020 Western Digital Corporation lub jej podmioty zależne. Wszelkie prawa zastrzeżone.
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